
 
 
 
 
 
 

Beste bezoeker, 
 
Als burgemeester van Voeren heet ik je van harte welkom. Ik hoop dat je een schitterend en 
ontspannend verblijf zal hebben in onze gemeente.  
 
Voeren is een natuurrijke gemeente waar de landbouw, de natuur en het toerisme in elkaar 
samenvloeien op iets meer dan 5.000 ha grond. Dat vergt van ons allen begrip voor de anderen. 
Wanneer we ons als groep verplaatsen denken we bijvoorbeeld ook aan de andere weggebruikers. 
Zeker in de zomertijd rijdt er in Voeren heel veel landbouwverkeer. Houd daar rekening mee of haal 
geen gekke toeren uit. Het komt je eigen veiligheid ten goede en maakt het de landbouwers 
gemakkelijker. Uiteraard vragen wij ook om geen afval achter te laten in de bossen, langs de 
openbare weg of in de velden. Dat is niet netjes en iedereen vindt het fijn om langs propere wegen te 
wandelen. 
 
Voeren kent een vrij goed openbaar vervoersnet. De Lijn rijdt door elk dorp en doet dat op zeer 
regelmatige tijdstippen. De verbindingen lopen van Voeren naar Visé, Riemst en Tongeren. Als je over 
de taalgrens richting Aubel wil rijden, dan neem je de bussen van TEC.  
 
We wonen hier met ongeveer 4.300 mensen. De Voerenaars zijn gastvrije mensen die ook wel 
houden van goede afspraken met hun bezoekers. Als gemeentelijke overheid willen wij daar een 
handje bij helpen. Daarom maakten wij een besluit waarin een en ander staat dat als leidraad kan 
dienen. Je krijgt het van de uitbater van je jeugdkampplaats. Ikzelf, de uitbater en jouw leiding zijn 
ervoor verantwoordelijk dat jullie kamp op wieltjes loopt. We twijfelen er niet aan dat je daar aan zal 
willen meewerken. Dat belooft dan het beste. 
Ik wil in een paar woordjes uitleggen wat wij als gemeentebestuur proberen te bereiken met dit besluit. 
Het is niet bedoeld om streng op te treden. Beschouw het als een handleiding voor een gezellig kamp. 

 de eerste dag van jullie aankomst willen wij graag dat je je verblijf en je activiteiten meldt bij onze 
politie in Sint-Martens-Voeren. In artikel 1 van ons besluit staat wat je allemaal moet melden. 
Gebruik hiervoor de opmaak van bijgevoegd formulier. Jullie kunnen dit aanleveren in een Excel 
bestand via mail in de week van aankomst. Dat heeft alles met je eigen veiligheid te maken. Denk 
er ook aan dat je de nodige verzekeringen hebt afgesloten . 

 Vergunning voor een kampvuur dient aangevraagd te worden via het formulier in deze bundel. Een 
kampvuur wordt tot maximum 24.00u toegelaten op de locaties aangeduid door de kamphouder. 

 wij vragen ook dat er geen geluidsinstallaties gebruikt zouden worden in openlucht of tenten. 
Uiteraard mag dat wel bij een vooraf aangevraagd kampvuur. Dat lijkt ons vanzelfsprekend. Mogen 
we toch vragen om ook dan de nachtrust tussen 22.00 en 08.00 uur te bewaren.  

 Voor het afval is het nodig om duidelijke afspraken te maken met de uitbaters. De gemeente heeft 
de afvalinzameling overgedragen aan Limburg.net en zal geen afval  komen ophalen. Je kan wel 
gebruik maken van de glascontainers. Ze staan er ook voor jou. Ook voor oud papier en karton 
vragen we om selectief in te zamelen en daarvoor afspraken te maken met de uitbater.  

 

Enkele belangrijke telefoonnummers van mensen die je altijd kunnen helpen 
 Natuur en Bos   0473 331706 (Joost Proesmans) 
 Brandweer en Hulpdiensten 112  
 Burgemeester   04/381.99.56 (tijdens de kantooruren) 
 Gemeentehuis   04/381.99.53 (Pascalle Rassin tijdens kantooruren) 
 Politie centrale nummer 04/381.99.99 (tijdens de kantooruren) 
 Politie interventie   101 
 VVV     04/381.07.36 (toeristische dienst Voerstreek) 

 
Ik wens je een prettig verblijf in onze mooie gemeente. Met vriendelijke groeten, 

 
Joris Gaens 

Burgemeester 



  Kampen Gemeente Voeren  
  Naam vereniging:    

  Adres logeerplaats:    

  Datum aankomst:    

  Gegevens contactperso(o)n(en):    

  Naam  Voornaam Adres Geboortedatum Telefoonnummer  

             

             

             

             

             

  Formulier volledig ingevuld digitaal te bezorgen de dag van aankomst aan veiligheid@devoor.be   
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Gemeente Voeren 

Gemeenteplein 1 

3798 VOEREN 

Aanvraagformulier voor de 

organisatie van een kampvuur 

Contactgegevens aanvrager 

Naam vereniging: …………………………………………………………………………….. 

Contactpersoon: …………………………………………………………………………….. 

Adres: ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

e-mailadres: …………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer: …………………………………………………………………………….. 

Gsm-nummer tijdens kamp: …………………………………………………………………. 

Gegevens kampplaats 

Naam kampplaats: …………………………………………………………………………….. 

Adres kampplaats: …………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

Aanvraag kampvuur 

Kampperiode: …………………………………………………………………………….. 

Datum: (1 kampvuur/kampperiode)……………………………………………… … 

Gelieve dit formulier te bezorgen aan  Gemeente Voeren 

Pascalle Rassin 

Gemeenteplein 1 

3798 Voeren 

veiligheid@devoor.be 

04/381.99.53      tijdens kantooruren 

 



Hulpdiensten 

 
 

 
112 is het Europees noodnummer dat u in de 27 lidstaten van de Europese Unie kan gebruiken in 
geval van agressie, ongeval of in elke andere noodsituatie. 
 
Installeer de app 112BE en alarmeer sneller de noodcentrales  
 
Snel en efficiënt de hulpdiensten alarmeren heeft heel wat voordelen en kan levens redden.  
 
Vanaf 11 februari wordt de beller bij een telefonische oproep eerst geconfronteerd met een 
keuzemenu (1: politie, 2: brandweer,...). Daarna wordt de oproep doorgeschakeld. Dit zou ervoor 
zorgen dat de beller gemiddeld 18 seconden langer aan de lijn hangt vooraleer de oproep beantwoord 
wordt! Een eeuwigheid in een noodsituatie. 
 
Met de app 112BE kan je de hulpdiensten veel efficiënter bereiken. Eén klik op het icoontje van 
brandweer, ambulance of politie volstaat om een oproep tot stand te brengen of de chatfunctie te 
openen. 
 
Als je in een noodsituatie zit en je kunt mondeling niet doorgeven waar je je precies bevindt, dan kan 
de app jouw exacte positie doorsturen en elke 30 seconden een update sturen.  
Wie een stoornis of ziekte heeft waarvan de hulpdiensten best op de hoogte zijn, kan dat doorgeven 
op het ogenblik dat hij of zij zich voor de app registreert. 
 
Nieuw is ook de real-time chat. Als je niet meer kan spreken en moeilijk kan bellen, kan de operator 
een real-time chat activeren. Ook in andere gevallen kan de noodcentrale de chatfunctie activeren, 
bijvoorbeeld omdat de beller geen Nederlands, Frans, Duits of Engels spreekt. Via de chatfunctie 
worden berichten in een andere taal dan automatisch vertaald voor de operator en omgekeerd. 
 
Download en registreer! 
 
Je vindt de app terug in de Play Store (Android) en in de App Store (Apple) via de zoekterm “app 112 
BE”. Om je vervolgens ook te registreren in de app moet je een aantal korte vragen beantwoorden. 
Opgelet: de app 112 BE werkt enkel in België 
 

 
Nationale noodnummers 
100 ambulance/brandweer 
101 politie 
105 Rode Kruis Vlaanderen 
 
+32 (0)70 24 52 45 antigifcentrum 
+32 (0)43 66 72 94 brandwondencentrum (Universitair ziekenhuis-Liège - Domaine du Sart Tilman) 
+32 (0)22 68 62 00 brandwondencentrum (Militair Hospitaal Neder over Heembeek) 
 

 
 
 



Politie Voeren 101 
 
Einde 92 
3790 Sint-Martens-Voeren 
+32 (0)4 381 99 99 algemeen oproepnummer 

 
 
Brandweer Voeren 112 
 
Schietekamer 6 
3798 Voeren 
+32 (0)89 65 33 33 algemeen oproepnummer 

 
 
Dokters 
 
Drs. Ernon G. 
Drees 16 
3798 ‘s-Gravenvoeren 
+32 (0)4 381 07 51 
 

Apothekers 
 
Krausch 
Kloosterstraat 7 
3798 ‘s-Gravenvoeren 
+32 (0)4 381 02 93 
 
Simon 
Withuisstraat 13 
3790 Moelingen 
+32 (0)4 381 12 84 

 
Tandartsen 
 
Brouwers  
Dr. J. Goffinstraat 9 
3798 ‘s-Gravenvoeren 
+32 (0)4 381 02 51 
 
Tandartspraktijk Joskin-Lenaerts 
Bovendorp 20 
3798 ’s-Gravenvoeren 
+31(0)43 387 65 43 

 
 
 
 

 
 
Kinesitherapeuten 
 
Wouters J. 
Drees 16 
3798 ‘s-Gravenvoeren 
+32 (0)4 381 07 51 
 
Delaunay O. 
Dorpsstraat 46 
3790 Moelingen 
+32 (0)4 381 12 72 

 
 
 
 
 
Ziekenhuizen 
 
Clinique Notre-Dame Hermalle (CHC) 
Rue Basse Hermalle 4 
4681 Hermalle-Sous-Argenteau (Oupeye) 
+32 (0)4 374 70 00 
 
AZ Vesalius Tongeren  
Hazelereik 51 
3700 Tongeren 
+32 (0)12 39 61 11 
 
AZ Maastricht 
P. Debyelaan 25 
6229 HX Maastricht (NL) 

 
 
 
 
 
 



 
 

Wachtdiensten huisartsen 

MOELINGEN – ’S-GRAVENVOEREN – SINT-MARTENS-VOEREN – SINT-PIETERS-VOEREN 
Medische wachtdienst Basse-Meuse 
 
Werkdagen van 19u tot 8u: 04 379 09 00 
Weekend, van vrijdag 19u tot maandag 8u en op feestdagen tot 8u 's morgens dag erna: 04 374 
09 34 
 
 
TEUVEN - REMERSDAAL 
Medische wachtdienst Herve, Aubel, Thimister-Clermont 
 
Werkdagen van 19u tot 8u, weekend (van vrijdag 19u tot maandag 8u) en op feestdagen tot 8u 's 
morgens dag erna: 1733 
Alle consultaties van de wachtdienst vinden plaats op afspraak in een van de 6 medische posten 
in het arrondissement Verviers. 
Voor de mensen die zich niet kunnen verplaatsen, is er een sociale taxi beschikbaar. 

 
Huisartsenpost 37 
Medische wachtdienst Bilzen-Hoeselt-Riemst met steun van AZ Vesalius 
Inwoners van Voeren zijn ook welkom! 

Werkdagen van 19u tot 8u, weekend (van vrijdag 19u tot maandag 8u) en op feestdagen tot 8u 's 
morgens dag erna: 089 59 00 59 
 
De huisartsenwachtpost 37 is gevestigd in Ganshof – Medisch Centrum A.Z. Vesalius (oud 
ziekenhuis), Hospitaalstraat 15, te 3740 Bilzen 

 

Wachtdiensten apothekers 

Buiten de normale openingsuren kan je voor dringende gevallen terecht bij de apotheker van 
wacht. Je vindt de apotheker van wacht in jouw regio: 
- tussen 9 uur en 22 uur: website www.apotheeklimburg.be 
- tussen 22 uur en 9 uur: bel naar 078/05 17 33 (zonaal tarief) 
 
De wachtdienst voor apothekers is online te raadplegen via de website www.apotheek.be of 
telefonisch via 0903 99 000 [1,50EUR/min]. 
Je kan de apotheek van wacht opzoeken door middel van ingave van de postcode van Voeren. 

 

Wachtdiensten tandartsen 

De centrale wachtdienst van Limburg is te bereiken op het telefoonnummer: 0903 39 969. 

tel:043790900
tel:043740934
tel:043740934
tel:1733
tel:089590059
http://www.apotheeklimburg.be/
tel:078051733
https://www.apotheek.be/
tel:090399000
tel:090339969


Defibrillatoren 
 
Deelgemeente Adres nabij: Plaats: Noord Oost 

Moelingen Kerkplein 1 
kerkhofmuur rechts v. 
toegang kerkhof 

50,75715 5,71030 

SGV Gemeenteplein 1 
links van hoofdtoegangs-
deur gemeentehuis 

50,75975 5,75974 

SMV Kerkstraat 1 linkerkant toegang kerk 50,74924 5,81276 

SMV Kies 6 op paal langs haag/voetweg 50,72200  5,85576 

SPV Sint-Pieterstraat 20 rechts naast toegang kerk 50,73756 5,82360 

Teuven Teuven-Dorp 45 
rechterkant van 
toegangstrap van kerk 

50,75161 5,87431 

Remersdaal Remersdaal-Dorp 1 op pleintje bij kerk 50,73117 5,88051 

 

 



Reglement op het kamperen – politiebesluit van 26 juni 2004 
GEMEENTE VOEREN          
  Zitting van : 26.06.2004  
  Aanwezig :  BROERS H., Burgemeester-Voorzitter 
     DUIJSENS J., SMEETS J. en HERENS J., Schepenen 
     DROEVEN N., LIEBENS R., WALPOT V., CASIER A., 
     AUSSEMS E., ERNON G., NYSSEN W., HOUBIERS B., 
     LEVAUX J. en KURVERS M.N.,  
19. BETREFT: REGLEMENT OP HET KAMPEREN 
DE GEMEENTERAAD, 
 
Gelet op de afwezigheid door verlof van de heer gemeentesecretaris waardoor deze vervangen dient te worden 
door BENOIT HOUBIERS jongste raadslid. 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
gelet op de wet van 12 november betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten; 
gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; 
gelet op het decreet van 28 april 1993 en latere wijzigingen houdende regeling voor het Vlaamse Gewest van het 
administratief toezicht op de gemeenten; 
Gelet op het feit dat het kamperen door jeugdbewegingen en niet-georganiseerde jeugd een sociale activiteit is 
die toegelaten en gepromoot dient te worden op het grondgebied van onze gemeente, 
Gelet op het feit dat dit ook gevolgen kan hebben voor de natuurlijke omgeving, 
dat het zeker ook nodig is dat eventuele negatieve gevolgen voor de plaatselijke bewoners beperkt dienen te 
worden, 
Gezien dat het daarom nodig is een algemeen politioneel kader op te stellen waarmee rekening dient te worden 
gehouden door de organisatoren, 
Overwegende dat het in het belang is van de openbare orde, veiligheid en gezondheid, dat het kamperen in onze 
gemeente gereglementeerd wordt; 
Gelet op ons besluit dd. 21.06.2001 en het feit dat dit door omstandigheden aangevuld en aangepast dient te 
worden, 
Gelet op het feit dat door de politiewetgeving de terminologie over de politie aangepast dient te worden, 
Dat daardoor het nieuwe besluit zijn uitvoering dient te krijgen met onmiddellijke ingang, zijnde per 1 juli 2004 
Na naamafroeping. Bij 14 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 
BESLUIT 
Art 1 De eerste dag van hun verblijf op het grondgebied van de gemeente legt de verantwoordelijke persoon 

of de leiding van de groep bij de lokale politie van Voeren te Sint-Martens-Voeren 

• een lijst neer van al de deelnemers met naam en adres 

• een opgave van de vertrekdatum 

• een opgave van de volgende activiteiten met de datum en de plaats waar ze doorgaan: bosspel, 
barbecue, avondfeesten met geluidsinstallatie, kampvuur, nachtelijke trek- of zoektochten op de 
openbare weg 

Art 2 Een kopie van deze gegevens wordt ook overgemaakt aan de burgemeester van de gemeente 
Art 3 Kamperen in open lucht, in tenten of schuilplaatsen in weiden en velden op minder dan 200 meter van 

de bosranden is verboden, behalve wanneer het om erkende of geregistreerde bivak- of 
kampeerplaatsen gaat 

Art 4 Een kampvuur kan slechts gehouden worden op meer dan 200 meter van een bosrand en mits toelating 
van de beambte van Bos en Groen. Hij bepaalt de veiligheidsmaatregelen die de organisatoren dienen 
na te leven 

Art 5 Een kampvuur kan slechts gehouden worden op meer dan 100 meter van woningen, andere bewoonde 
entiteiten, boerderijen, hotels of elke andere logiesverstrekkende gelegenheid 

Art 6 In openlucht of onder tenten mag geen gebruik gemaakt worden van geluidsinstallaties, behalve bij 
vooraf gemelde kampvuren en eenmaal per kamp- of bivakperiode. De wet op de nachtrust dient 
gerespecteerd te worden tussen 22.00 en 08.00 uur. De geluidslast bij groepsactiviteiten mag bovendien 
de hoorbare buitennorm van 85 decibels nooit overschrijden. Dit geldt zowel voor binnen- als voor 
buitenactiviteiten 

Art 7 Het is ten strengste verboden huisvuil of huisvuilzakken achter te laten in en rond bossen. Het huisvuil 
zal door de organisator in een door hem gehuurde container gedeponeerd worden. Hij draagt er ook 
zorg voor dat het afval op een wettelijke wijze wordt verwijderd 

Art 8 De uitbaters van de terreinen en bivakhemen leggen dit besluit ter ondertekening voor aan de 
organisatoren van jeugdkampen en laten hen dit voor kennisneming ondertekenen alvorens het kamp 
wordt ingericht 

Art 9 De organisatoren van het jeugdkamp dienen op elk ogenblik een afschrift van hun verzekering voor 
burgerlijke aansprakelijkheid en eigen schade te kunnen voorleggen 

Art 10 Elke overtreding van deze verordening wordt bestraft met een onmiddellijke inning van 50€ bij de eerste 
en 250€ vanaf de tweede en volgende overtreding, te betalen door zowel de gebruikers, als de uitbaters 

Art 11 Dit besluit treedt in voege op 1 juli 2004 en vervangt ons besluit dd. 21.06.2001 
Art 12 Dit besluit dient door de uitbater goed zichtbaar uitgehangen te worden in elke bivakplaats. De eigenaar 



vergewist er zich van dat het besluit steeds aanwezig is op de vaste plaats. Hij/zij is persoonlijk 
medeverantwoordelijk voor het naleven van het reglement.  

Art 13  Het besluit wordt afgekondigd in overeenstemming met de gemeentewet en zal ter kennis worden 
gebracht van de federale politie van Voeren en de ambtenaar van Bos en Groen. Tevens wordt een 
afschrift bezorgd aan de plaatselijke VVV die er zorg voor dient te dragen dat het bij haar leden wordt 
verspreid. 

Art 14 Afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan: 
- de bestendige deputatie van de provincie Limburg 
- de griffie van de rechtbank van Eerste aanleg te Tongeren 
- de griffie van de politierechtbank van Tongeren 

 
VANWEGE DE GEMEENTERAAD, 

Waarnemend Secretaris,                                                         De Voorzitter, 
B.HOUBIERS         H. BROERS 
  
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL UIT STAANDE DE ZITTING GOEDGEKEURDE NOTULEN, 
Waarnemend Secretaris                    Burgemeester 
B.HOUBIERS         H. BROERS 

 



Reglement openbare rust – politiebesluit van 25 april 2003 
 
GEMEENTE VOEREN          
   UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD 

   Zitting van : 25.04.2003      
     Aanwezig : Dhr. BROERS H., Burgemeester-Voorzitter 
     DUIJSENS J., SMEETS J. en HERENS J., Schepenen 

DROEVEN N., LIEBENS R., WALPOT V., CASIER A.,AUSSEMS E., 
ERNON G., NYSSEN W., HOUBIERS B., HAPPART G., LEVAUX J. 
en KURVERS M.N., Raadsleden 

 
15.I BETREFT : POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE OPENBARE RUST 
 
DE GEMEENTERAAD, 
 
Gelet op de gemeentewet; 
 
Na naamafroeping. Bij 8 stemmen voor, 7 stemmen tegen en / onthoudingen 
 
BESLUIT 
 
AFDELING I : LAWAAIBESTRIJDING 
 
1. Algemene bepalingen 
 
Art 1. Onverminderd de wetten en besluiten betreffende de bestrijding van de geluidshinder, zijn de 

hiernavolgende bepalingen tot bestrijding van de geluidshinder van toepassing op het grondgebied van 
de gemeente Voeren 

Art 2. Is verboden om het even welk geluid, gedurende de dag en de nacht, veroorzaakt zonder reden of 
zonder noodzaak of dat is toe te schrijven aan een gebrek van vooruitzicht en voorzorg en dat van aard 
is de rust van de inwoners in het bedrang te brengen. 

Art 3. Onverminderd de toepassing van artikel 2 is het gebruik van de geluidsbronnen vermeld in artikel 4 tot 
en met 16 onderworpen aan de in deze artikelen vermelde bijzondere voorschriften 

 
2. Bijzondere bepalingen en voorschriften 
 
Art 4. § 1. Het is verboden op de openbare weg en op de openbare plaatsen (groene zone, parken en andere) 

in open lucht radio’s, televisietoestellen, juke-boxen, grammofonen, registreerapparaten, luidsprekers en 
in het algemeen alle soorten ontvang- en zendtoestellen te laten functioneren, tenzij de voortgebrachte 
geluidssterkte het niveau van 45 dB (A) niet overtreft. 

 § 2. In afwijking van §1, is het verboden elektronisch versterkte muziek in voertuigen te produceren, 
welke hoorbaar is buiten het voertuig. 

Art 5. De burgemeester kan voor het grondgebied van de gemeente of een gedeelte ervan of zelfs voor 
particuliere gevallen, afwijkingen toestaan op de bepalingen van artikel 4 ter gelegenheid van 
feestelijkheden of vieringen. 

Art 6. Het gebruik van voertuigen uitgerust met of voorzien van luidsprekers en bestemd voor het maken van 
reclame of propaganda is onderworpen aan de voorafgaande geschreven toelating van de 
burgemeester.  Die toelating kan in geen geval verleend worden voor de periode tussen 12 en 14 uur en 
kan slechts toegestaan worden van 08 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur in de periode van 1 september tot 
30 juni en van 08 tot 12 uur en van 14 tot 20 uur in de periode van 1 juli tot 31 augustus.  Daarentegen 
mag het voortgebrachte geluid het niveau van 50 dB (A) niet overschrijden in de woningen. 

Art 7. Het aanwenden van fluiten, sirenen, bellen, klokken, muziek, geluidwekkende hulpmiddelen, door 
handelsinrichtingen, bewegende verkoopinrichtingen, venters of leurders, opkopers van oude of nieuwe 
voorwerpen en dienstverleners, met het doel de aandacht te trekken op de verkoop van een product of 
het verlenen van een dienst, is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toelating van de 
burgemeester. 

 Het aanwenden tussen 20 en 8 uur (van 1 september tot 30 juni) en tussen 22 en 8 uur (van 1 juli tot 31 
augustus) van fluiten, sirenen, bellen, klokken, muziek, meelijwekkende hulpmiddelen, door 
handelsinrichtingen, bewegende verkoopinrichtingen, venters of leurders, opkopers van oude of nieuwe 
voorwerpen en dienstverleners, met het doel de aandacht te trekken op de verkoop van een product of 
het verlenen van een dienst, is verboden. 

 Tussen 08 en 20 uur (van 1 september tot 30 juni) en tussen 08 en 22 uur (van 1 juli tot 31 augustus) 
mag de geluidssterkte van signalen, vermeld in de voorgaande alinea, niet meer dan 50 dB (A) bedragen 
in de woning en zij mogen elkaar niet opvolgen met tussenpozen van minder dan één minuut en niet 
langer van 10 seconden duren. 

Art 8. In werkhuizen of andere inrichtingen is het verboden tussen 22 en 07 uur het begin of het einde van de 
arbeid of rustpauzen aan te kondigen door middel van signalen of andere geluidsbronnen die buiten de 



gebouwen hoorbaar zijn.  De in dit verband voorgebrachte geluiden mogen tussen 07 en 22 uur niet 
langer dan 25 seconden duren. 

Art 9. Het gebruik in open lucht van houtzagen en grasmaaiers of andere werktuigen aangedreven door 
ontploffings- en elektrische motoren is verboden tussen 20 en 8 uur.  Op zondagen en wettelijke 
feestdagen is het gebruik van dergelijke toestellen verboden behalve voor grasmaaiers, waarvan het 
gebruik op zon- en feestdagen tussen 8 en 20 uur toegelaten wordt.  De verbodsbepalingen van dit 
artikel zijn echter niet van toepassing op landbouwmachines aangewend voor de normale exploitatie van 
het bedrijf 

Art 10. Het is verboden met ontploffingsmotoren aangedreven speeltuigen, experimenteertuigen en voertuigen 
te gebruiken om er oefeningen, vertoningen, persoonlijke of groepsvermakelijkheden of wedstrijden mee 
te houden of in te richten in open lucht, op openbare of private terreinen die gelegen zijn op minder dan 
1.000 meter van woonwijken en woonkernen. 

 Afwijkingen op voorgaande alinea kunnen door de burgemeester voor het grondgebied van de gemeente 
of een gedeelte ervan of zelfs voor particuliere gevallen worden toegestaan ter gelegenheid van 
feestelijkheden of vieringen. 

Art 11. Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen betreffende de jacht is het 
verboden, zowel op de openbare weg als op private domeinen, binnenkoeren en op alle plaatsen 
palende aan de openbare weg, vuurwapens af te vuren, om het even welk vuurwerk af te steken of 
knalbussen of voetzoekers te laten ontploffen. 

 Deze verbodsbepaling is niet van toepassing op de schietoefeningen die ingericht worden op de 
schietstanden welke onderworpen zijn aan de bepalingen van het Algemeen Reglement op de 
Arbeidsbescherming.  De burgemeester is ertoe gemachtigd toelating te verlenen tot het afsteken van 
vuurwerk en het afschieten van knalbussen. 

 De bepalingen van afdeling 10 van het politiereglement betreffende de veiligheid en het gemak van 
doorgang op de openbare weg blijven van toepassing. 

Art 12. Het is verboden al dan niet automatische vogelschrikkanonnen of gelijkaardige toestellen, met inbegrip 
van toestellen, al dan niet elektronisch versterkt, die het geluid laten horen van krijsende vogels, te 
plaatsen en te laten functioneren op minder dan 100 meter van de dichtstbijzijnde woning. 

 Indien het terrein, waar het toestel geplaatst wordt, dit onmogelijk maakt, moeten de toestellen zo ver 
mogelijk geplaatst worden van de dichtstbijgelegen woning. 

 Het is verboden deze toestellen te laten werken tussen 22 en 5 uur. 
 De ontploffingen en de aaneengesloten perioden van vogelgekrijs mogen elkaar niet opvolgen met 

tussenpozen van minder dan 3 minuten. 
 De geluidssterkte van het vogelgekrijs, gemeten in de woningen mag niet hoger liggen dan de waarden 

bepaald in artikel 3 van K.B. van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek 
in openbare en private inrichtingen en het aaneengesloten voortgebrachte geluid, mag niet langer dan 
10 seconden duren. 

Art 13. Dieren mogen geen abnormale hinder veroorzaken door aanhoudend geblaf, geschreeuw of gekrijs.  De 
houders zijn evenwel niet strafbaar indien zij aantonen dat zij het dier een degelijke verzorging of 
onderdak verlenen en zij de hinder niet hebben kunnen beletten. 

Art 14. In de campings mogen de geluidsinstallaties niet gebruikt worden tussen 20 uur en 7 uur tenzij voor 
dringende mededelingen.  De maximum geluidsterkte van die installaties dient in verhouding te staan tot 
de uitgestrektheid van het kampeerterrein. 

Art 15. § 1. De aannemers, ambachtsleden en arbeiders mogen op de openbare weg en op de plaatsen die 
toegankelijk zijn voor het publiek geen werktuigen of apparaten gebruiken die een geluid voortbrengen 
van meer dan 75 dB (A) 

 § 2. Zij moeten hun werken onderbreken tussen 20 en 7 uur op zondagen en wettelijke feestdagen.  
Voor werken van openbaar nut of werken die om technische redenen niet kunnen onderbroeken worden 
is een voorafgaande en geschreven machtiging van de burgemeester vereist.  Het voortgebrachte geluid 
mag de 60 dB (A) niet overschrijden voor het aandrijven van verlichtingsapparaten mogen geen 
ontploffingsmotoren gebruikt worden. 

Art 16. Het lossen van naar de markten in open lucht, aangebrachte koopwaren, bekken, kramen, dozen en 
andere voorwerpen mag niet geschieden vóór 6 uur. 

Art 17. Het gebruik van luidsprekers en zulkdanige apparaten of toestellen die opgesteld zijn in gebouwen, 
afgesloten ruimten of op kampeerterreinen waarvan het geluid kan gehoord worden op de openbare 
weg, kan op ieder ogenblik tijdelijk verboden worden door de politie, indien zij de openbare orde of rust 
verstoren, of hinderend blijken te zijn voor de buren of wegens andere omstandigheden. 

Art 18. Worden bestraft met de straffen bepaald bij artikel 22, zij die publieke of private vergaderingen 
organiseren en de uitbaters van lokalen waar dergelijke vergaderingen gehouden worden, wanneer het 
gerucht dat binnen gemaakt wordt, de bewoners uit de buurt hindert. 

Art 19. Het geluidsniveau in dB (A) wordt gemeten met een geluidsmeter die minstens voldoet aan de 
nauwkeuringheidsvereisten bepaald in de Belgische norm N.B.N. 576.80 met instelling van de “trage” 
dynamische karakteristiek. 

 Voor elke meting of reeks van metingen met betrekking tot eenzelfde geluidsbron, wordt de geluidsmeter 
afgesteld met behulp van een akoestische ijkbron. 

Art 20. Wanneer geen andere wijze van meten is vastgesteld wordt het geluidsniveau gemeten op 1 meter 
afstand van de geluidsbron en op een hoogte van 1 meter op de dichtbijgelegen grens van het domein. 



 Bij onmogelijkheid van het meten op 1 meter afstand of op de grens, wordt de hiertoe benaderende 
afstand genomen. 

 Geluidshinder binnen de woningen, veroorzaakt door een geluidsbron van buitenuit, wordt gemeten met 
gesloten deuren en vensters. 

 
 
AFDELING II : VOOR PUBLIEK TOEGANKELIJKE GELEGENHEDEN EN ACTIVITEITEN IN OPENLUCHT 
 
Art 21. Wordt bestraft met de straffen bepaald bij artikel 22, de uitbater van een drankslijterij die een besluit van 

de burgemeester overtreedt, waarbij met het oog op de vrijwaring van de openbare rust, de sluiting van 
zijn inrichting bevolen wordt. 

Art 21 bis. De officier van bestuurlijke politie kan, na een eerste waarschuwing en tot de eerstvolgende 
ochtendopening, de voor publiek toegankelijke gelegenheid sluiten, wanneer de uitbating ervan de 
openbare rust verstoort, in de zin zoals bepaald in artikel 2.  De uitbater die aan dit bevel tot sluiting 
geen gevolg geeft, wordt bestraft met de straffen bepaald in artikel 22. 

Art 21 ter. De officier van bestuurlijke politie kan, na een eerste waarschuwing, de voor publiek toegankelijke 
manifestaties en activiteiten in openlucht, doen stopzetten, wanneer deze de openbare rust verstoren, in 
de zin zoals bepaald in artikel 2.  De verantwoordelijke voor deze manifestaties die aan dit bevel tot 
stopzetting geen gevolg geeft, wordt bestraft met de straffen bepaald in artikel 22. 

 
AFDELING III : STRAFBEPALING 
 
Art 22. Overtredingen op onderhavig politiereglement worden gestraft met gevangenisstraf van één tot zeven 

dagen en met een boete van één tot € 0,62 of met één van deze straffen alleen. Bovendien worden in 
geval van inbreuk op artikel 11 de in beslag genomen vuurwapens verbeurd verklaard, overeenkomstig 
artikel 553 van het Stafwetboek. 

 
AFDELING IV : SLOTBEPALINGEN 
 
Art 23. Het tegenwoordig reglement wordt van kracht onmiddellijk na de vereiste afkondiging. 
Art 24. Elke vorige politieverordening of politiereglement van de gemeente Voeren en van haar deelgemeenten 

betreffende hetzelfde onderwerp wordt opgeheven, op de datum waarop dit reglement van kracht wordt. 

 
 

VANWEGE DE GEMEENTERAAD, 
De Secretaris,         De Voorzitter, 
D. MARKOVIC         H. BROERS  
 

 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL UIT STAANDE DE ZITTING GOEDGEKEURDE NOTULEN, 

 
De  Gemeentesecretaris,       De Burgemeester, 
D. MARKOVIC         H. BROERS  
 



UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD 
 
Zitting van donderdag 24 november 2016 
 
Jean Duijsens: Voorzitter 
Jacky Herens: Burgemeester wnd. 
William Nijssen, José Smeets: Schepenen 
Anne-Mie Casier, Jean Levaux, Yolanda Daems, Grégory Happart, Rik Tomsin, Benoît Houbiers, 
Roger Liebens, Marina Slootmaekers, Jean-Marie Geelen, Mathieu Paggen: Raadsleden 
Erika Brouwers: Secretaris wnd. 
 
7. Politiereglement muziekactiviteiten/evenementen 
 
De raad 
Gelet op de wet van 29 juli 1991  betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 

Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het 
administratief toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen 

Gelet op het hersteldecreet van 23 januari 2009 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 augustus 2001, politiebesluit i.v.m. fuiven en bals 

Overwegende de nieuwe wetgeving op de geluidsnormen voor muziekactiviteiten vanaf 1 januari 2013 

Gelet op de hoofdstukken 4.5, 5.32 en 6.7 van de Vlaamse milieureglementering (VLAREM) 

Gelet op de bevoegdheid die de burgemeester of het college van burgemeester en schepenen heeft 
om maatregelen van bestuurlijke politie te nemen in toepassing van de artikels 133, 134 134ter, 
134quater en 135 van de nieuwe Gemeentewet 

Gelet op de artikelen 64§1, 66§1-§2 en 67 van het Gemeentedecreet 

Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de 
gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten 

Gelet op de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid gewijzigd door 
de wetten van 19 juli 1997, 9 juni 1999, 10 juni 2001, 25 april, 7 mei, 27 december 2004, 2 september 
2005, 8 juni, 27 december 2006, 1 maart 2007, 22 december 2008, 28 april 2010 en 29 maart 2012 
(B.S. 19.05.1990, 28.08.1997, 29.07.1999, 19.07.2001, 03.06.2004, 31.12.2004, 27.09.2005, 
09.06.2006, 14.03.2007, 29.12.2008, 10.05.2010 en 30.03.2012) 

Gelet op het reglement betreffende de uitlening van hekken goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 
augustus 2013 en de aanpassing van het reglement en aanvraagformulier inzake de uitlenig van de 
hekken goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 maart 2014 

Gelet op het retributiereglement voor de uitvoering van werken en diensten door de Technische Dienst 
van 27 december 2012 

 
besluit 
 

Stemmen voor: Jean Duijsens, Jacky Herens, William Nijssen, Anne-Mie Casier, 
Yolanda Daems, Rik Tomsin, Marina Slootmaekers, Jean-Marie Geelen, 
Mathieu Paggen 

Stemmen tegen: José Smeets, Jean Levaux 

Onthoudingen:  

Ongeldig: Grégory Happart, Benoît Houbiers, Roger Liebens 

  



Hoofdstuk 1 Evenementen in open lucht 

Artikel 1 Vergunningsplicht 
Het inrichten van evenementen in openlucht, op openbaar domein of in de open erven 
die aan de openbare weg grenzen, is aan een vergunning van het college van 
burgemeester en schepenen onderworpen  
De organisatie verbindt zich ertoe om alle informatie over het evenement mee te delen 
aan de gemeente en aan de politie 

Artikel 2 Bijzondere voorwaarden 
De burgemeester kan, al dan niet in overleg met de politie en veiligheidsdiensten, alle 
maatregelen en bijzondere voorwaarden uitvaardigen die hij noodzakelijk acht voor 
het behoud van de openbare orde, de rust, de veiligheid en de gezondheid (zoals 
beperking aantal deelnemers, duur, uurregeling, maximum geluidsniveau, verbod 
kentekens, verbieden ophitsende of mensonwaardige spandoeken of vlaggen). Hij 
deelt dit mee per aparte brief. Bij de intentie tot niet naleving kan daarbij gaan tot het 
vooraf verbieden van het evenement. Doen er zich onregelmatigheden voor dan kan 
hij het evenement tijdelijk doen opschorten voor overleg of doen stoppen bij 
aanhoudende ongeregeldheden. Hij doet dit bij besluit 

Hoofdstuk 2 Evenementen in besloten plaatsen 

Artikel 3 Vergunningsplicht 
Het inrichten van een evenement in een niet-ingedeelde inrichting of een 
meldingsplichtige inrichting (klasse 3) is aan een vergunning van het college van 
burgemeester en schepenen onderworpen. Het aantal evenementen die plaatsvinden 
in een gesloten ruimte (zaal, café, …) van deze inrichtingen wordt beperkt tot 
maximum twaalf per jaar en maximum twee in dezelfde maand. Onder evenementen 
worden alle evenementen verstaan met een openbaar karakter zoals fuiven, bals, 
danspartijen, optredens, orkest, … deze opsomming is niet limitatief.  
De beperking op het aantal activiteiten geldt niet voor volgende evenementen:  

• jaarlijkse feesten 

• kermissen 

• kermisfuiven 

• carnavalsactiviteiten 

• dorpsfeesten 

• traditionele verenigingsactiviteiten  

• en privéfeesten  

Zij dienen zich wel te houden aan de wettelijke bepalingen inzake overlast. 
De burgemeester is bevoegd de in de eerste alinea vermelde opsomming uit te 
breiden tot andere categorieën van evenementen in besloten plaatsen.  
 
De organisatie verbindt zich ertoe om alle informatie over het evenement mee te delen 
aan de gemeente en aan de politie. 

Privéfeesten zijn niet onderworpen aan de vergunningsplicht, maar aan de 
meldingsplicht.  

Hoofdstuk 3 Regels van toepassing op de artikelen onder de hoofdstukken 1 en 2 

Artikel 4 Procedure 
De vergunning moet ten laatste twee maanden voor de datum van het evenement 
door de organisatie aangevraagd worden bij het college van burgemeester en 
schepenen a.d.h.v. een aanvraagformulier. Voor een groot evenement (vanaf 500 
personen) moet de aanvraag zelfs drie maanden voor de datum van het evenement 
aangevraagd worden.  
Bij hoogdringendheid kan de burgemeester afwijkingen toestaan op deze 
termijn. Zij dienen wel schriftelijk ter kennis gebracht te worden aan de 
burgemeester en dit minstens 1 maand op voorhand. De burgemeester zal 
desgevallend overleggen met alle belanghebbenden (organisatoren, politie, 
brandweer, …) en oordeelt dan of de afwijkingen geen inbreuk vormen op dit 
reglement. Hij zal desgevallend verbiedend optreden.  
De aanvrager wordt binnen de vier weken na de aanvraag in kennis gesteld van de 



toelating of van de gemotiveerde weigering of het verzoek van aanpassing.  
Indien er geen vergunning aangevraagd wordt of er geen melding gedaan wordt van 
het evenement kan het evenement beëindigd worden door de politiediensten. Dit 
gebeurt op kosten en risico van de organisatie 

Artikel 5 Verplichtingen i.v.m. openbare orde, rust en veiligheid 
De organisatie leeft de algemeen geldende bepalingen inzake de geluidsnormen na. 
Het maximum volume dat de organisatie wilt hanteren moet in de aanvraag vermeld 
worden en mag nooit hoger zijn dan 100 dB(A)LAeq,60min. De organisatie neemt er 
kennis van dat een afwijking op de geluidsnormen en art. 561 van het strafwetboek de 
nachtrust van de inwoners niet mag verstoren.  De organisatie zal daarom de nodige 
maatregelen nemen om erop toe te zien dat de inwoners geen last ondervinden de 
activiteit (bijv. door ramen en deuren te sluiten). De organisator licht de buren rond de 
fuifzaal of het fuifterrein tenminste één week op voorhand in.  
De DJ is verantwoordelijk voor het toepassen van de wettelijke reglementering inzake 
geluidsnormen.   

Bijkomende maatregelen bij evenementen met activiteiten luider dan 85dB(A)LAeq,15min 

maar stiller dan 95dB(A)LAeq,15min: 

• Meting gedurende de hele activiteit van het geluidsvolume 

• Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient 

Bijkomende maatregelen bij evenementen met activiteiten luider dan 95dB(A)LAeq,15min 

maar stiller dan 100dB(A)LAeq,15min: 

• Meting gedurende de hele activiteit van het geluidsvolume 

• Het gemeten volume gedurende de hele activiteit wordt geregistreerd en 

bewaard 

• Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient 

• Gratis oordopjes ter beschikking van het publiek 

 
Artikel 6 Affiches 

De organisator respecteert alle regels over het plaatsen van aankondigingsborden, 
het plakken van affiches en het bedelen van flyers.  
Indien affiches en/of advertenties gebruikt worden moet de organisatie, de eventueel 
samenwerkende verantwoordelijke en de uitgever duidelijk vermeld worden.  
De affiches moeten op de daartoe bestemde plaatsen of op privédomein opgehangen 
worden mits goedkeuring van de eigenaar 

Artikel 7 Politiereglement 
Indien een politiereglement nodig is wordt dit ten laatste één maand voor het 
evenement aangevraagd zodat het openbaar vervoer en de hulpdiensten tijdig 
verwittigd kunnen worden 

Artikel 8 Afval 
De organisatie verbindt er zich toe om het afval en de vervuiling in de onmiddellijke 
omgeving rond de zaal/terrein op te ruimen na het evenement. Indien de gemeente 
moet ingrijpen zal er een kost aangerekend worden aan de organisator volgens het 
retributiereglement op de uitvoering van werken door de technische dienst 

Artikel 9 Dranken 
De organisatie van het evenement zorgt ervoor dat de aangeboden drank op het 
evenement wordt geserveerd in glas of plastieken bekers. Bij grote evenementen 
wordt uit veiligheidsoverwegingen glas verboden en vervangen door plastieken 
bekers. Bij bepaalde evenementen kan glas verboden worden en dient vervangen te 
worden door plastieken bekers. Dit gebeurt in samenspraak met de burgemeester (of 
zijn vertegenwoordiger/ster) en de politie. 
Alcohol is verboden voor -16-jarigen en sterke drank is verboden voor -18-jarigen. 
Alcoholpops worden beschouwd als sterke drank (wet van 7/01/1998 art. 16). 

Artikel 9 bis Drugs 
Drugs of andere illegale geestverruimende middelen zijn verboden.  

 
 



Artikel 10 Parkeergelegenheid 
In overleg met de gemeente en de politie voorziet men toezichthoudende of 
begeleidende personen op de plaatsen die overeengekomen worden als 
parkeergelegenheid zodat alles ordelijk kan verlopen zonder overlast voor de 
omwonenden. Voor een groot evenement (vanaf 500 personen) dient de 
parkeergelegenheid tijdig besproken te worden met de gemeente en de politie. 

Artikel 11 Beveiliging 
De bepalingen van de wet op de private en de bijzondere veiligheid zijn van 
toepassing op het inschakelen van een bewakingsdienst bij het evenement.  
Als er een bewakingsdienst ingezet wordt heeft de organisatie volgende 
mogelijkheden: 

• Een officieel erkende bewakingsfirma inhuren  

• Een beroep doen op eigen vrijwilligers (enkel leden van de organiserende 

vereniging) 

• Een combinatie van professionele bewakers en vrijwilligers  

Bij bepaalde evenementen moet een officieel erkende bewakingsdienst aanwezig zijn 
voor de hele duur van het evenement. Dit gebeurt in samenspraak met de 
burgemeester (of zijn vertegenwoordiger/ster) en politie. 
De vorm van bewaking, de namen en de contactgegevens van deze personen moeten 
in de aanvraag vermeld worden 

Artikel 12 Politiemaatregelen 
Tijdens het evenement dient men zich te allen tijde te schikken naar de 
onderrichtingen van de bevoegde diensten.  
Indien de politie of de burgemeester dit nodig acht zal de organisatie worden 
uitgenodigd op een gesprek met de daartoe bevoegde diensten of op bevel van de 
burgemeester wanneer de openbare veiligheid in het gedrang komt (art. 133-135 
NGW). De organisatie verbindt zich ertoe om daaraan gevolg te geven en zich aan de 
binnen het overleg gemaakte afspraken te houden.  
Indien het evenement geen vreedzaam karakter heeft, indien deelnemers gewapend 
zijn of indien niet voldaan wordt aan de opgelegde voorwaarden inzake veiligheid kan 
het evenement beëindigd worden door de politiediensten. Dit gebeurt op kosten en 
risico van de organisatie. Dit geldt ook als de beëindiging van het in wanordelijkheden 
ontaarde evenement de enige manier is om de orde te handhaven of te herstellen.  
Gevaarlijke en/of hinderlijke voorwerpen, voorwerpen die kunnen kwetsen of als 
wapen bruikbaar zijn, kunnen voorafgaandelijk ten preventieve titel door de 
politiediensten in beslag genomen worden.  
Herrieschoppers worden onmiddellijk van het evenement verwijderd 

Artikel 13 Brandveiligheid 
De organisatie stemt er mee in dat de informatie inzake het geplande evenement 
wordt doorgegeven aan de brandweer.  
Voor een groot evenement in een tent wordt deze gecontroleerd door de brandweer. 
De organisatie dient zich dan ook te schikken naar het advies van de brandweer en de 
nodige aanbevelingen uit te voeren. Een verslag hiervan wordt overgemaakt aan de 
gemeente 

Artikel 14 Verzekeringen en vergunningen 
De organisatie dient een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten of 
erover te beschikken, met voldoende waarborgen zowel de materiële als de 
lichamelijke en dient deze af te geven met de aanvraag. De nodige vergunningen 
dienen aangevraagd te worden en in orde te zijn. De organisatie dient zich te houden 
aan alle algemeen geldende bepalingen 

Artikel 15 Andere veiligheidsmaatregelen 

• Er dient EHBO voorzien te worden bij grotere evenementen (vanaf 500 

personen) door een daartoe erkende organisatie of de brandweer van Voeren  

• De doorgegeven gsm-nummers dienen te allen tijde bereikbaar te zijn tijdens 

het evenement 



• De doorgegeven verantwoordelijken dienen tijdens het evenement zich 

verantwoordelijk te gedragen en nuchter te blijven 

• Noodnummers dienen goed zichtbaar uitgehangen te worden  

• De uitgangen en nooduitgangen dienen vrij te blijven  

• De maximumcapaciteit van de zaal mag niet overschreden worden door het 

aantal bezoekers van het evenement 

• De aanwezigheid van gevaarlijke en/of hinderlijke voorwerpen is niet 

toegestaan 

• Het reglement dient op een goed zichtbare plaats op te hangen 

• Rookverbod geldt in alle zalen en tenten. Dit dient duidelijk kenbaar gemaakt 

en opgevolgd te worden 

Artikel 16 Sluitingsuur 

• De evenementen dienen uiterlijk om 03u00 afgelopen te zijn 

• De eventuele bonnenverkoop dient te stoppen om 02u00 

• De muziek dient afgebouwd te worden vanaf 02u15 en stopgezet te worden 

om 02u30 

• De verkooppunten van drank en etenswaren moeten gelijktijdig sluiten met het 

stopzetten van de muziek 

 

Het sluitingsuur geldt niet voor de volgende evenementen: 

• Kermissen en wijkkermissen 

• Carnavalsactiviteiten 

• Oudejaarsavond als ook de nacht na nieuwjaarsdag 

• Schuttersfeesten 

• Privéfeesten 

• Traditionele verenigingsactiviteiten 

Artikel 17 Afwijkingen 
De burgemeester kan bijkomende voorwaarden opleggen alsook afwijkingen van de 
bepalingen van dit reglement toestaan. Deze afwijkingen moeten samen met de 
aanvraag ingediend worden. Afwijkingen gelden niet voor de algemene rust- en 
veiligheidsonderdelen.  

 
Dit besluit vervangt het vorige besluit van 23 augustus 2001 

 

Namens de gemeenteraad 
Bij verordening 
(get.) Erika Brouwers (get.) Jean Duijsens 
Secretaris wnd. Voorzitter 
 
Voor eensluidend uittreksel uit staande de zitting goedgekeurde notulen 
 
Erika Brouwers Jacky Herens 
Secretaris wnd. Burgemeester wnd. 



                                                                    
 
 

Speelzones in Voeren 
 

Bossen, natuurreservaten en ook privaat terrein zijn alleen toegankelijk op de aangeduide 
(wandel)wegen en openbare wegen. Aan het begin van elke bosweg staat de toegankelijkheid 
duidelijk aangegeven met bordjes.  
 
Om een bosspel of sluipspel te spelen, om de natuur te beleven of voor allerhande spelletjes in het 
bos en natuur kan je terecht in de daarvoor afgebakende speelzones. Speelzones zijn plaatsen waar 
min-achttienjarigen en hun begeleiders vrij kunnen spelen buiten de paden.  
 
In Voeren zijn er 5 speelbossen afgebakend en 1 speel-belevingsboomgaard:  
▪ Speelbos “Voerenberg”, ‘s Gravenvoeren: 
Eigendom van de gemeente Voeren. Te bereiken via openbare weg ‘Snauwenberg’, oppervlakte 
ongeveer 1,6 ha. Het speelbos bestaat uit een jonge aanplant van bomen (Eik, Gewone es, Linde…) 
en een graslandje op een helling. 
▪ Speelbos “Schoppemerheide”, ‘s Gravenvoeren:  
Eigendom van het Vlaams Gewest. Te bereiken via openbare weg ‘Schoppemerheide’, oppervlakte 
ongeveer 3,6 ha. Het speelbos bestaat uit een oud gemengd bos met onder andere Beuk, Zomereik, 
Haagbeuk, Grove den... en een jonge aanplant van bomen (eik, …). 
▪ Speelbos “Kys”, Remersdaal:  
Eigendom van het Vlaams Gewest. Te bereiken via openbare weg ‘Magnebos’, oppervlakte ongeveer 
8,1 ha. Het speelbos bestaat uit oude beuk, oude fijnspar en jonge berkenopslag. 
▪ Speelbos “Alserbos”, Sint-Pieters-Voeren: 
Eigendom van het Vlaams Gewest. Te bereiken via openbare weg ‘Rullen’, oppervlakte ongeveer 2,3 
ha. Het speelbos bestaat uit een loofhoutaanplantingen.  
▪ Speel – “belevingsboomgaard”, ‘s Gravenvoeren:  
Eigendom van de gemeente Voeren. Te bereiken via openbare weg Mennekesput. Deze 
speelboomgaard heeft een oppervlakte van 2,9ha. Het bestaat uit een oude hoogstamboomgaard en 
een grasweide. 
 
De speelzones zijn aangeduid op het terrein en kunnen gevonden worden op kaarten die u kan 
aanvragen bij de boswachter en op het VVV-kantoor. U kunt best op voorhand de speelzone met een 
kaart verkennen om de grenzen op het terrein te leren kennen. Op het VVV is er ook een educatieve 
zoekkaart te verkrijgen. 
 
In de speelbossen en speelboomgaard moet u zich – net zoals in alle bossen, natuurreservaten en 
privaat terrein in Vlaanderen – aan de wetgeving houden.  

• Zo mag u geen vuur maken,  

• geen putten graven,  

• geen takken aan bomen en struiken afkappen of afscheuren,  

• geen planten, struiken en bomen beschadigen,  

• geen dieren vangen of doden,  

• geen afval of ander materiaal achterlaten,  

• geen nagels in bomen gebruiken om kampen te bouwen,  



• geen muziekinstallaties gebruiken of buitensporig lawaai maken,  

• geen tenten plaatsen en kamperen…  
Takken die los op de grond liggen mogen natuurlijk wel gebruikt worden om bijvoorbeeld ter plaatse 
een kamp te maken. Alle materiaal niet eigen aan het bos (en ook uw afval) moet u na het spel terug 
meenemen.  
 
De speelzones zijn bovendien enkel toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. Activiteiten, 
nachtspelen of droppings buiten deze periode zijn afhankelijk van een voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de gemeente en het Agentschap voor Natuur en Bos. Hiervoor dient u minstens 14 
dagen voor de activiteit per mail een aanvraag doen naar de boswachter en de gemeente, met de 
opgave .van de activiteit en het speelbos. De gemeente en het Agentschap nemen dan gezamenlijk 
een beslissing. 
 
Alle bossen en boswegen (uitgezonderd openbare wegen) zijn ook verboden terrein voor 
gemotoriseerde voertuigen. Honden zijn niet toegelaten in speelzones. Bovendien dient op de 
boswegen uw hond steeds aangelijnd te zijn. Het is niet toegelaten (brand)hout (voor onder andere 
kampvuren) zonder toestemming van de Boswachter mee te nemen uit het bos. Geniet van de 
natuur maar toon a.u.b. het nodige respect voor mens en natuur! 
 
Contactgegevens: 
Agentschap voor Natuur en Bos: 
Boswachter: Joost Proesmans 
joost.proesmans@vlaanderen.be 
0473/33 17 06 
Koningin Astridlaan 50 bus 5 
3500 Hasselt 
anb@vlaanderen.be 
Tel. 011/74 24 50 - Fax 011/74 24 99  
www.natuurenbos.be 
 
Gemeente Voeren: 
Gemeenteplein 1 
3798 Voeren 
info@devoor.be 

Tel. 04/381 99 40 - Fax 04/381 22 27 
www.voeren.be 
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Voerenberg (’s-Gravenvoeren) 

 
 

 

Alsbos (Sint-Pieters-Voeren) 
 

 
 

 

 



Speelbos Kys (Sint-Martens-Voeren) 
 

 
 

Speelbos Schophemmerheide (‘s-Gravenvoeren) 
 

 



 

Speelbos Voerenberg (’s-Gravenvoeren)  

 



 
 
 
 
Zonnedauw 
Vroonen-Rogiers Erwin 
Veurserveld 8 
3790 Sint-Martens-Voeren 
Tel: 04/381.03.57 
GSM: 0476/35.82.82 
www.kampplaatszonnedauw.be 
 
 
Geelen Joseph 
Ulvend 9 
3790 Sint-Martens-Voeren 
04/381 12 31 
 
 
Hostel “De Veurs” 
Komberg 31 
3790 Sint-Martens-Voeren 
04/381 11 10 
voeren@vjh.be 
www.jeugdherbergen.be  
 
 
De Drink 
Lemmens - Tossings 
Drink 1 
3792 Sint-Pieters-Voeren 
dedrink1@gmail.com 
www.kampplaatsdedrink.be  
 
 
Rullenhof 
Geelen-Daenen Jean 
Rullen 4 
3792 Sint-Pieters-Voeren 
04/381 03 12 
jeangeelen.daenen@gmail.com  
 
 
Green Valley 
Hollands-Van Wersch Luc 
Varnstraat 13 
3793 Teuven 
0479/43 21 11 
info@greenvalley.be 
www.greenvalley.be 
 
 
Dorpshuis Teuven 
Gieveldstraat 2a 
3793 Teuven 
dorpshuisteuven@hotmail.com 
 
 

 
 
Duisterweide 
Heggen Jean-Pierre 
Varnstraat 8 
3793 Teuven 
04/381 00 87 
0478/31 35 84 
duisterweide@hotmail.com 
 
 
De Koestal 
Theunissen Mark 
Driesch 3 
3790 Moelingen 
04/381 07 93 
info@dekoestal.be 
www.dekoestal.be 
 
 
Castel Notre Dame 
Obsinnich 6  
3791 Remersdaal 
info@castelnotredame.be 
www.castelnotredame.be 
 
 
Remy Collings 
Schietekamer 42 
3798 ‘s-Gravenvoeren 
0472/73 48 46 
 

Kampplaatsen Jeugdgroepen 
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